
 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel  

 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Darul Huffaz Pesawaran yang terletak di jalan 

Bernung 1 Gedong Tataan Pesawaran.   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII MTs Darul Huffaz tahun pelajaran 2013/2014 yang terdistribusi 

dalam tiga kelas dengan distribusi kelas sebagai berikut. 

Tabel 3.1  Distribusi siswa kelas VII MTs Darul Huffaz Pesawaran 

No Kelas Jumlah Siswa Nilai Ulangan Matematika Semester Ganjil 

1 VII A 18 56,83 

2 VII B 18 56,25 

3 VII C 20 59,20 

Sumber: MTs Darul Huffaz Pesawaran tahun pelajaran 2013/2014 

 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling agar peneliti yakin 

bahwa semua kelompok dalam populasi terwakili dalam sampel. Sampel dari 

penelitian ini yaitu dua kelas dari tiga kelas yang nilai ulangan harian semester 

ganjilnya sama atau hampir sama dengan nilai rata-rata populasi.  Pada Tabel 3.1 

terlihat bahwa kelas yang memiliki kemampuan kognitif yang hampir sama adalah 

kelas VII A dan VII B.  Kemudian mengundi dua kelas tersebut untuk ditentukan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil pengundian, 

diperoleh kelas VII A sebagai kelas kontrol dan kelas VII B sebagai kelas 

eksperimen. 
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B. Jenis dan Desain Penelitian 

 

 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu.  Penelitian ini memiliki kelas kontrol 

tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.  Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah posttest only control group design karena kemampuan awal 

pengambilan sampel dilihat berdasarkan nilai ulangan matematika semester ganjil 

dimana soal-soal yang telah diberikan mengukur pemahaman konsep matematis 

siswa.  Desain penelitian disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Posttest Control Group Design 

 

Kelas 

Perlakuan 

Pembelajaran Posttest 

Eksperimen (E) X1 O 

Kontrol (C) X2 O 

 

Keterangan : 

X1 = pembelajaran kooperatif tipe scrambel  

X2 = pembelajaran konvensional 

O  = posttest pada kelas eksperimen dan kontrol 

 

 

C. Prosedur Penelitian  

 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, tahapan 

yang dilakukan sebagai berikut. 

1.  Melakukan penelitian pendahuluan pada tanggal 12 Desember 2013. 

2. Merencanaan penelitian 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyusun Lembar Keja Siswa (LKS) yang akan diberikan kepada siswa 

pada saat diskusi kelompok. 
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c. Menyiapkan  instrumen  penelitian dengan terlebih dahulu membuat kisi-

kisi posttest sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator 

pemahaman konsep, kemudian  membuat soal esai beserta penyelesaian dan 

aturan penskorannya. 

3. Melakukan validasi instrumen pada tanggal 7 Januari 2014. 

4. Melakukan uji coba instrumen pada tanggal 9 januari 2014. 

5. Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui reliabilitas, daya pembeda 

dan tingkat kesukaran soal tes. 

6. Melaksanakan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol dari tanggal 

27 Januari 2014 hingga tanggal 13 Februari 2014.  

7. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tanggal     

19 Februari 2014. 

8. Menganalisis data. 

9. Membuat kesimpulan dan laporan. 

 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, siswa pada kelas eksperimen dibagi 

menjadi lima kelompok kecil yang heterogen.  Pembagian kelompok berdasarkan 

hasil tes ulangan bab sebelumnya. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah disusun. Urutan pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru memberi motivasi dan apersepsi kepada siswa terkait materi yang akan 

dibahas. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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c. Guru memberi pengarahan tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe scramble. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk berkumpul dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa dalam kelompok mendapatkan LKS, membaca, mencermati, dan 

mencoba untuk memahami materi secara individu dalam kelompoknya. 

b. Siswa melakukan diskusi dalam kelompoknya untuk lebih memahami 

materi dan siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika ada sub 

bahasan yang kurang atau tidak dipahami.    

c. Siswa mengerjakan soal dan mencari jawaban yang cocok dengan jawaban 

yang telah diacak sedemikian rupa.  

d. Siswa diharuskan dapat menjawab soal secara uraian dan memilih  jawaban 

yang tepat dari setiap soal yang telah disediakan dalam waktu tertentu dan 

guru membimbing siswa dalam kelompok.  

e. Siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya baik lisan maupun 

tulisan.  

f. Siswa lain yang tidak mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya 

menanggapi/ mengajukan argumentasi hasil diskusi kelompok yang maju. 

g. Guru memberikan umpan balik positif, menambah informasi yang 

seharusnya dikuasai siswa dan menilai lembar kerja setiap kelompok. 

 

3. Kegiatan penutup 

a. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 
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D. Data Penelitian 

 

 

Data dalam  penelitian ini adalah data kuantitatif berupa nilai pemahaman konsep 

matematis siswa yang diperoleh dari nilai posttest. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tes. Tes diberikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol di akhir pembelajaran. 

 

F. Intrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes pemahaman konsep 

matematis.  Perangkat tes terdiri dari 5 soal esai.  Setiap soal memiliki satu atau 

lebih indikator pemahaman konsep matematis.  Penyusunan tes mengacu pada 

instrumen hasil belajar dan kemampuan siswa dalam memahami konsep 

matematika yang dapat dilihat dari ketepatan dan kelengkapan siswa dalam 

menjawab soal-soal yang diberikan.  Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba yang kemudian dilakukan analisis mengenai validitas isi, 

reliabilitas butir soal, tingkat kesukaran butir soal, dan daya pembeda butir soal.  

 

1. Validitas Tes 

 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi. Validitas isi 

dari tes pemahaman konsep matematis ini dapat diketahui dengan cara mem-

bandingkan isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis 

dengan instrumen pembelajaran yang telah ditentukan. 
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Soal instrumen tes dikonsultasikan dengan dosen pembimbing terlebih dahulu 

kemudian dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VII.  

Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VII MTs Darul 

Huffaz Pesawaran mengetahui dengan benar kurikulum SMP/MTs maka 

validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran 

matematika. Tes yang dikategorikan valid adalah yang telah dinyatakan sesuai 

dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur berdasarkan penilaian guru 

mitra.  Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur 

dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa 

siswa dilakukan dengan menggunakan daftar ceklist oleh guru disajikan dalam 

lampiran. Berdasarkan penilaian guru mitra, soal yang digunakan telah 

dinyatakan valid, sehingga langkah selanjutnya diadakan uji coba soal yang 

dilakukan di luar sampel penelitian yaitu kelas VIII C berdasarkan rekomendasi 

dan pertimbangan dari guru mitra.  Hasil uji coba kemudian dianalisis untuk 

mengetahui reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal tes. 

 

2. Reliabilitas  

 

Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan adalah tes tertulis yang ber-

bentuk esai sehingga untuk menghitung reliabilitas tes digunakan rumus Alpha 

menurut Arikunto (2006: 195) sebagai berikut

       

 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 )            dengan         𝜎𝑏

2 =
∑ 𝑋2− 

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

r11  : nilai reliabilitas instrumen (tes) 

k  : banyaknya butir soal (item) 

∑ 𝜎b
2   : jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

𝜎t
2  : varians total 
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N  : banyaknya data 

∑X  : jumlah semua data 

∑X2  : jumlah kuadrat semua data    

 

Arikunto (2006: 195) menyatakan bahwa kriteria nilai reliabilitas adalah  

1) Antara 0,800 sampai dengan 1,000:  sangat tinggi 

2) Antara 0,600 sampai dengan 0,800:  tinggi 

3) Antara 0,400 sampai dengan 0,600:  cukup 

4) Antara 0,200 sampai dengan 0,400:  rendah 

5) Antara 0,000 sampai dengan 0,200:  sangat rendah. 

 

Butir tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria tinggi atau sangat 

tinggi.  Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tes pada uji coba kelas VIII C 

diperoleh harga 
11r = 0,96 sehingga instrumen tes pemahaman konsep matematis 

yang digunakan dalam penelitian memiliki kriteria sangat tinggi dan dapat 

digunakan dalam penelitian.  

 

3. Daya Pembeda (DP) 

 

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan 

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Daya 

beda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi 

atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda.  Menurut Sudjiono 

(2008: 121) rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda sebagai berikut 

DP =
JA − JB

IA
 

Keterangan : 

DP : indeks daya pembeda satu butri soal tertentu 

JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah) 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam Tabel 3.3 berikut.  
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Tabel 3.3  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

Negatif ≤ DP ≤ 0,09 Sangat Buruk 

0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi 

0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik 

DP ≥ 0,50 Sangat Baik 

     

Butir soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik 

atau sangat baik.  Berdasarkan perhitungan tes uji coba diperoleh hasil daya 

pembeda sebagai berikut.  

Tabel 3.4 Daya Pembeda 

No Soal Daya Pembeda No Soal Daya Pembeda 

1a 0,35 (baik) 4a 0,67 (sangat baik) 

1b 0,33 (baik) 4b 0,41 (baik) 

1c 0,67 (sangat baik) 4c 0,63 (sangat baik) 

2a 0,31 (baik) 5a 0,36 (baik) 

2b 0,53 (sangat baik) 5b 0,73 (sangat baik) 

2c 0,38 (baik) 5c 0,71 (sangat baik) 

3a 0,32 (baik) 5d 0,50 (sangat baik) 

3b 0,39 (baik) 5e 0,42 (baik) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda tes pada uji kelas coba diperoleh 

butir soal tes memiliki interpretasi baik dan sangat baik sehingga semua butir tes 

dapat digunakan dalam penelitian. 

 

4. Tingkat kesukaran (TK) 

 

Sudijono (2008: 372) menyatakan bahwa suatu tes dikatakan baik jika memiliki 

derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar  dan tidak terlalu mudah.  

Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut 

 

 
T

T

I

J
TK 
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Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT    : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT    : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada butir soal 

 

Menurut Sudijono (2008: 120) untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu 

butir soal digunakan kriteria indeks kesukaran sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

TK < 0,30      Sangat sukar 

0,30 ≤ TK ≤ 0,70      Sedang 

TK > 0,70      Sangat mudah 

                                                                   

Butir soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki intepretasi 

sedang.  Berdasarkan perhitungan tes uji coba diperoleh hasil tingkat kesukaran 

sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran  

No Soal Tingkat Kesukaran No Soal Tingkat Kesukaran 

1a 0,58 (sedang) 4a 0,68 (sedang) 

1b 0,59 (sedang) 4b 0,38 (sedang) 

1c 0,60 (sedang) 4c 0,62 (sedang) 

2a 0,62 (sedang) 5a 0,56 (sedang) 

2b 0,44 (sedang) 5b 0,65 (sedang) 

2c 0,32 (sedang) 5c 0,64 (sedang) 

3a 0,54 (sedang) 5d 0,55 (sedang) 

3b 0,62 (sedang) 5e 0,54 (sedang) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran tes pada uji kelas coba 

diperoleh butir soal tes memiliki interpretasi sedang sehingga semua butir tes 

dapat digunakan dalam penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

 

Sebelum dilakukan analisis data untuk uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitas data.  

 

1. Uji Normalitas  

Untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang datanya 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas data dengan uji 

Chi Kuadat sebagai berikut. 

a. Hipotesis 

 𝐻0  = sampel berasal dari populasi yang datanya berdistribusi normal. 

 𝐻1 = sampel berasal dari populasi yang datanya tidak berdistribusi normal. 

b. Taraf signifikan : 𝛼 =5% 

c. Statistika uji : 

𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = ∑

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 

Keterangan: 

𝑂𝑖  :  frekuensi pengamatan 

𝐸𝑖  :  frekuensi yang diharapkan 

𝑘   :  banyaknya pengamatan 

 

d. Keputusan uji 

Kriteria pengujian jika  𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  ≤ 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2   dengan derajat kebebasan              

dk = k-1 dan taraf signifikan 5% maka disimpulkan bahwa sampel berasal 

dari populasi yang datanya berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 273).  
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Uji normalitas ini dilakukan terhadap data pemahaman konsep matematis siswa 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil perhitungan uji 

normalitas kelompok data dapat dilihat pada lampiran dan rangkuman uji 

normalitas tersebut disajikan pada Tabel 3.7 berikut.  

 

Tabel 3.7Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis  

 

 

Dari hasil uji normalitas data pemahaman konsep matematis siswa yang 

terangkum dalam Tabel 3.7 di atas, terlihat nilai 2

hitungX  untuk setiap kelompok 

kurang dari 2

tabelX .  Ini berarti pada taraf  = 0,05 hipotesis nol untuk setiap 

kelompok diterima.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang datanya berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas  

 

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah dua sampel yang 

diambil berasal dari populasi mempunyai varians yang homogen atau tidak.  

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

𝐻0 ∶ 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya kedua kelompok populasi mempunyai varians homogen. 

𝐻1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya kedua kelompok populasi mempunyai varians tidak 

homogen.  

 

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F. 

Rumus Uji F  yaitu : 1,34
158,91

213,54

 terkecilvarians

 terbesararians


v
F   

Kelas 
2

hitungX  2

tabelX  Keputusan Uji 

Eksperimen 6,225 7,81 H0 diterima 

Kontrol  2,576 7,81 H0 diterima 
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dan tolak H0 hanya jika F ≥ Fα (v1,v2), dengan  Fα (v1,v2) didapat dari daftar distribusi 

F dengan peluang α, sedangkan derajat kebebasan v1 dan v2  masing-masing 

sesuai dk pembilang dan penyebut dengan α = 5% (Sudjana, 2005: 250).  

 

Setelah dilakukan uji normalitas dan data posttest kedua kelas (eksperimen dan 

kontrol) berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan uji F.  Hasil perhitungannya disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.  

 

Tabel 3.8 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Data Pemahaman Konsep 

Matematis 

 

Kelas Varians dk 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Kriteria 

Eksperimen 
 

160,000 17 
1,957 2,272 

Kedua kelas 

mempunyai varians 

homogen Kontrol 313,176 17 

 

Berdasarkan Tabel 3.8, terlihat bahwa bahwa nilai Fhitung untuk data posttest 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol lebih kecil dari FTabel dengan taraf           

  = 0,05 dan dk = (17,17).   Karena Fhitung < FTabel, maka terima H0, artinya 

kedua kelompok populasi mempunyai varians homogen. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji kesamaan dua varians, diketahui bahwa 

kedua data berdistribusi normal dan homogen. Oleh sebab itu, langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis, yaitu uji kesamaan rata-rata skor 

pemahaman konsep matematis siswa menggunakan uji t.  
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a. Hipotesis 

H0: 𝜇1 ≤ 𝜇2   (rata-rata skor pemahaman konsep siswa pada pembelajaran 

kooperatif tipe scramble kurang dari atau sama dengan rata-

rata skor pemahaman konsep siswa pada pembelajaran yang 

biasa digunakan). 

H1: μ1 > μ2   (rata-rata skor pemahaman konsep siswa pada pembelajaran 

kooperatif tipe scramble lebih dari rata-rata skor pemahaman 

konsep siswa pada pembelajaran yang biasa digunakan). 

b. Taraf signifikan : 𝛼 = 5% 

 

c. Statistik uji: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑥1̅̅̅̅ − 𝑥2̅̅̅̅

𝑆𝑝 √
1

𝑛1
+ 

1

𝑛2 

 

 

dengan:  𝑆𝑝
2 = 

(𝑛1− 1)𝑆1 
 2  +(𝑛2 – 1)𝑆2

2

𝑛1+ 𝑛2 −2
 

 

Keterangan : 

𝑥1̅̅̅
  

:  nilai rata-rata dari kelas eksperimen 

𝑥2̅̅ ̅  :  nilai rata-rata dari  kelas kontrol 

n1   :  banyaknya siswa kelas eksperimen 

n2   :  banyaknya siswa kelas kontrol 

𝑠1
2   :  varians kelas eksperimen 

𝑠2
2   :  varians kelas kontrol 

𝑠2
p   :  varians gabungan 

 

d. Keputusan uji: terima H0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < t(1-α)(dk) dengan derajat kebebasan    

dk = (n1+ n2 – 2) dan peluang  (1 − 𝛼) dengan taraf signifikan 𝛼 = 5%,  

untuk nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lainnya H0 ditolak (Sudjana, 2005 : 243). 


